طلب قـرض على عقـد /عقـــود
الضمـــان

لجانب شركة أليانز ش.م.ل،.

أنا الـمـوقـع أدنـاه ______________________________________________
صاحب(ة) عقــد/عقود الضمان رقم _____________________________
ولي الجبري المو ّقع على طلب عقــد/عقود الضمان رقم _____________________________
(في حال ثبوت كون المتعاقد قاصرا")
استنادا إلى شروط هذا العقد ،أرجو منكم العمل بأقرب فرصة ممكنة على منحــي القرض الذي يحق لي على القيمة االستردادية لبوليصتي
وذلــك:
بمبلغ__________________ أو الحد األقصى في حال عدم توفر المبلغ المذكور.
كما اطلـب مـن حضـرتكـم مـا يـلي :
تسديد القسط/األقساط المتوجبة على عقود الضمان رقم _________________ في تاريخ ______________
إصدار الشيك اإليصال الذي يمثل القيمة الصافية للقرض عن العقد (العقود) المذكور (ة) أعاله بإسـمي.
تحويل هذا المبلغ الى حسابي المصرفي التالي:
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

:
:
:
:
:
:
:
:

Account In Lebanon
Bank Name/Branch
Beneficiary's Name
Account Nbr.
IBAN
Swift Code
Address
Purpose of payment

علما انه بمجرد استالم الشيك أو اتمام التحويل المصرفي المطلوب من قبلي ،اقرّ باستالم القيمة الصافية للقرض المحدّد أعـاله وبابراء ذمة شركة
أليانز ش.م.ل.ابراءا مطلقا شامال غير قابل للرجوع عنه من كل موجب أو مطلب سواء حاضر أو مستقبلي ناجم بهذا الخصوص عن عقد/عقود
الضمان موضوع هذا الكتاب.
بتوقيعي على هذا المستند ،أق ّر وأعترف بأنه تم تزويدي بإشعار الخصوصية المعتمد لدى شركة أليانز ش.م.ل( .المتوفر على موقع الشركة )www.allianz.com.lb :وعليه أوافق على معالجة
الشركة لبياناتي الشخصية ألهداف معلنة في متن االشعار كما ومشاركة البيانات مع أشخاص ثالثين تتعامل معهم شركة أليانز ش.م.ل.
يحق لي في أي وقت الوصول إلى و/أو تصحيح و/أو استكمال و /أو تحديث معلوماتي الشخصية من خالل التواصل مع شركة أليانز ش.م.ل.
كما أقرّ ،أعترف وأوافق على حق الشركة بتغيير أو تعديل أو مراجعة إشعار الخصوصية من دون اعالمي مسبقاً مع حفظ حقي بالوصول إلى و/أو تصحيح و/أو استكمال و/أو تحديث معلوماتي
الشخصية في أي وقت كان.

التاريخ :

الـتـوقـيـع :

____________________________

(الرجاء ادراج جميع التواقيع المعتمدة مع شركة أليانزش.م.ل .في حال وجدت).

موافقة المستفيــد في حــال كــان العقـد مكتتــبا" لتغطيـة قرض.
التاريخ ____________________________ :

ختم و توقـيع المستفيد:

البيانات التالية إلزامية لمتابعة الطلب
البريد اإللكتروني ____________________________________@__________________:
____________
____________
مخصص لشـــركة أليانز ش.م.ل.
______@_____
بواسطة (االسم)_________________________________________ :
قدم الطلب
_________

هل و ّقع هذا الطلب و الهوية ان كانت مرفقة امامك ؟
كال
نعم
هل تم إبالغ المندوب؟
التاريخ ____________________________ :
BCI-BO-2021-09-v07

كال

الخلوي _______/________________ :

مندوب

محصّل

مباشر

نعم
اسم المندوب _______________________________:الرمز_________:
توقيع مقدّم الطلب:

